บริษทั นํา้ ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิ จการ กระแสเงิน สดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีต่ รวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิ จการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ข้างต้นนี้ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการสําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ อ งสําคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ มี นัยสําคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จ เยี่ยงผูป้ ระกอบวิช าชี พ ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่ องการประเมินมูลค่าต้นทุนค่าวัตถุดิบ - ราคาค่าอ้อย
เป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบและได้นาํ เรื่ องนําเรื่ องนี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องนี้

เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมินมูลค่ าต้ นทุนค่ าวัตถุดบิ - ราคาค่ าอ้ อย

อ้างถึ งหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น ข้าพเจ้าสอบถามผูบ้ ริ หารเพื่อทําความเข้าใจในวิธีการปฏิบตั ิ
เฉพาะกิจการ ข้อ 3.7 เรื่ องนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ ทางบัญ ชี และลัก ษณะของรายการในการคํา นวณต้น ทุ น
สิ นค้าคงเหลือและ ข้อ 12 เรื่ องสิ นค้าคงเหลือ
ค่ า วัต ถุ ดิ บ ข้า พเจ้า ได้ส อบถามผู ้บ ริ หารในเชิ ง วิ เคราะห์
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานและหลักเกณฑ์ที่ใช้
กลุ่ ม กิ จการมี สิ นค้ า คงเหลื อมู ลค่ า 581.63 ล้ า นบาท ในการคํานวณ รวมถึงความสมํ่าเสมอในการใช้หลักเกณฑ์
ซึ่ งประกอบด้วยวัตถุดิบมู ลค่า 22.56 ล้านบาท ผูบ้ ริ หารได้
ประเมิ นการคํานวณต้นทุ นค่าวัตถุ ดิบของราคาค่าอ้อยซึ่ ง ข้าพเจ้าได้รับรายงานประกอบรายละเอี ยดเกี่ ยวกับข้อมู ลที่
คํานวณมาจากราคาตลาดที่ ประกาศโดยรั ฐบาลสําหรับฤดู นํา มาใช้ในการประเมิ น มู ล ค่ า และทดสอบความถู ก ต้อ ง
การผลิ ต ปี ก่ อ นหน้ า และประมาณการราคาสํ าหรั บ ฤดู ความเหมาะสมของข้อมูล รวมถึงทดสอบการคํานวณ
การผลิ ตปี ปั จจุ บ ัน โดยประมาณการราคาดังกล่ าวมาจาก
แหล่ งข้อมู ลภายนอกที่ เชื่ อถื อได้ในอุ ตสาหกรรมนํ้าตาล ข้า พเจ้า ได้ป ระเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของสมมุ ติ ฐ านที่
และใช้ดุ ลยพิ นิ จของผูบ้ ริ หารเกี่ ยวกับข้อสมมุ ติ ฐาน เช่ น ผู ้บ ริ หารใช้ ใ นการประเมิ น มู ล ค่ า ต้ น ทุ น วัต ถุ ดิ บ โดย
อุปสงค์และอุปทานของปริ มาณนํ้าตาลทั้งภายในประเทศ เปรี ยบเทียบกับข้อมูลภายนอกที่น่าเชื่อถือ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
และต่างประเทศ ราคานํ้าตาลตลาดโลกล่วงหน้า เป็ นต้น เพื่อ มีความสอดคล้องกับข้อมูลในอดีต ข้อมูลปั จจุบนั และกลุ่ม
นํามาใช้ในการประมาณการต้นทุนวัตถุดิบดังกล่าว
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
ข้าพเจ้าให้ ค วามสํ าคัญ ในเรื่ องนี้ เนื่ อ งจากมู ล ค่ าสิ นค้า จากวิ ธี การทดสอบของข้ า พเจ้ า ข้ า งต้ น ข้ า พเจ้ า พบว่ า
คงเหลื อมี มู ลค่ าที่ มี ส าระสํ าคัญ และเกี่ ยวข้องกับ การใช้ ข้อสมมุ ติ ฐานที่ ผูบ้ ริ หารใช้ในการคํานวณต้นทุ นวัตถุ ดิ บมี
ดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการพิจารณาความสมเหตุสมผล ความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่มีอยู่
ของสมมุติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของต้นทุนวัตถุดิบ

ข้ อมูลอื่น
กรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่ อข้อมู ลอื่ น ข้อมู ลอื่ นประกอบด้วย ข้อมู ลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ ไม่ รวมถึ งงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี ภายหลังวันที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บ ผิด ชอบเกี่ ยวกับ การควบคุ ม ภายในที่ กรรมการพิ จารณาว่าจําเป็ น เพื่ อให้ส ามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ใน
การดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงาน หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลคื อ ความเชื่ อ มั่น ในระดับสู ง แต่ ไม่ ได้เป็ น
การรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ที่ มี อ ยู่ไ ด้เสมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาด และถื อ ว่ามี ส าระสําคัญ เมื่ อ คาดการณ์ อ ย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ น ใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง









ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น
และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่ มี สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึ งการเปิ ดเผยที่ เกี่ ยวข้อ งในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้ น อยู่กับ หลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ ได้รับ จนถึ งวัน ที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ต าม เหตุ การณ์ ห รื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิ น การนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อ หาของงบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ซ่ ึ งรวมถึง ประเด็น
ที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมและข้อบกพร่ องที่ มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน ถ้าหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมด ตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุผลที่ บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ

จากเรื่ องที่ สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

ประสิ ทธิ์ เยื่องศรีกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม่ ) (ปรับปรุงใหม่ )
บาท
บาท
บาท

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม่ ) (ปรับปรุงใหม่ )
บาท
บาท
บาท

สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้ชาวไร่ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9
10, 32
11, 32
12
32
16, 32
13

รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน

85,346,019
214,995,565
990,066,535
581,629,513

213,924,458
221,160,556
701,900,883
715,206,897

348,532,521
293,034,267
505,484,382
610,541,403

4,491,384
33,746,237
10,300,000
-

11,598,663
156,982,032
10,900,000
-

223,683,992
245,364,016
15,641,446
-

-

-

-

95,000,000

74,000,000

-

175,765,724
48,245,082

96,149,413
48,705,481

82,180,598
73,368,417

7,958,509

9,474,900

17,261,650

2,096,048,438 1,997,047,688 1,913,141,588

151,496,130

262,955,595

501,951,104

สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น - สํานักงานกองทุนอ้อย
และนํ้าตาลทราย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15
14
32
16, 32
17
18
19
20

1,995,734
203,031,477

1,903,650
110,448,967

1,980,470
587,959
495,875
572,695
- 1,445,476,600 1,280,477,600 1,270,478,100
- 2,652,863,752 3,317,568,630 2,183,190,318
183,127,380
-

- 155,848,895
4,684,626,966 4,264,589,304 3,051,997,385
27,750,587
17,214,881
12,008,156
195,806,890 211,129,582 221,097,174
17,596,448
6,293,592
2,192,630

15,634,001
10,491,058
10,667,628
156,900

11,564,851
11,146,337
-

22,238,783
12,145,179
-

รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน

5,130,808,102 4,767,428,871 3,472,403,195 4,135,877,898 4,621,253,293 3,488,625,075

รวมสิ นทรัพ ย์

7,226,856,540 6,764,476,559 5,385,544,783 4,287,374,028 4,884,208,888 3,990,576,179

กรรมการ ________________________________
วันที่

________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม่ ) (ปรับปรุงใหม่ )

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม่ ) (ปรับปรุงใหม่ )

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

-

8,344

34,435,771

-

-

-

602,354,572

512,263,048

488,659,795

11,752,547

145,203,832

243,334,327

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

22
21, 32
22

1,710,253,155 1,475,176,244 2,165,091,347 1,003,953,155 1,358,215,988 1,260,160,698

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินและอื่นๆที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี

22

508,671,328

304,304,422

159,878,070

-

-

-

22

10,105,057

10,566,953

10,150,845

251,802

-

10,656

หุน้ กู้

22

850,000,000

-

-

850,000,000

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

22

422,159,900

-

-

-

-

-

24

9,343,087

6,645,665

1,381,380

3,423,149

2,991,329

526,847

4,239,336

12,872,312

4,308,534

354,339

6,762,888

366,326

15,750,240

26,908,051

31,489,127

8,340,440

6,127,810

6,694,068

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

23

4,132,876,675 2,348,745,039 2,895,394,869 1,878,075,432 1,519,301,847 1,511,092,922

รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ - สุ ทธิ

22

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ - สุ ทธิ

22

15,630,342

หุน้ กู้

22

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุ ทธิ

452,901,495

-

-

-

14,069,629

9,673,567

777,980

-

-

-

850,000,000

-

-

850,000,000

-

20

443,997

9,155,233

9,714,573

-

-

-

24

23,237,045

26,147,625

29,455,662

7,930,227

8,978,121

11,221,752

856,000

-

-

-

-

-

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

1,001,208,410 2,289,559,221

501,745,297

8,708,207

858,978,121

11,221,752

รวมหนีส้ ิ น

5,134,085,085 4,638,304,260 3,397,140,166 1,886,783,639 2,378,279,968 1,522,314,674

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

961,041,026 1,390,186,734

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม่ ) (ปรับปรุงใหม่ )

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม่ ) (ปรับปรุงใหม่ )

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

676,750,000

954,665,813

954,665,813

954,665,813

954,665,813

954,665,813

954,665,813

39,680,867

25,669,147

18,096,416

39,680,867

25,669,147

9,439,650

420,828,757

468,904,450

338,971,884

729,478,458

849,252,872

827,753,498

15,251

(408,912)

(347,456)

15,251

(408,912)

(347,456)

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 676,750,000 หุน้
มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 676,750,000 หุน้
มูลค่าชําระแล้วเต็มจํานวน
หุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
- สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

26

2,091,940,688 2,125,580,498 1,988,136,657 2,400,590,389 2,505,928,920 2,468,261,505
830,767

591,801

267,960

-

-

-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

2,092,771,455 2,126,172,299 1,988,404,617 2,400,590,389 2,505,928,920 2,468,261,505

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

7,226,856,540 6,764,476,559 5,385,544,783 4,287,374,028 4,884,208,888 3,990,576,179

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

บริษัท นํา้ ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ

27

ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขั้นต้ น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

4,579,212,363

4,226,648,347

-

-

(3,818,638,471) (3,321,645,151)

-

-

760,573,892

905,003,196

-

-

95,225,189

63,081,912

259,198,662

377,859,858

11,093,070

6,124,926

(969)

-

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(170,626,771)

(175,727,418)

-

-

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(376,955,843)

(346,944,873)

(128,547,444)

(126,141,609)

ต้นทุนทางการเงิน

(176,701,185)

(125,488,835)

(76,918,283)

(60,016,574)

142,608,352

326,048,908

53,731,966

191,701,675

(29,287,465)

(53,701,744)

(11,307,349)

(19,305,702)

113,320,887

272,347,164

42,424,617

172,395,973

รายได้อื่น

28

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
9

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรสุ ทธิสําหรับปี (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

113,320,887

272,347,164

42,424,617

172,395,973

1,897,886

1,113,642

658,706

853,623

(158,780)

(222,728)

38,983

(170,725)

1,739,106

890,914

697,689

682,898

34,428

(76,820)

34,428

(76,820)

408,912

-

408,912

-

(19,177)

15,364

(19,177)

15,364

424,163

(61,456)

424,163

(61,456)

2,163,269

829,458

1,121,852

621,442

115,484,156

273,176,622

43,546,469

173,017,415

113,082,955

271,964,585

42,424,617

172,395,973

237,932

382,579

-

-

113,320,887

272,347,164

42,424,617

172,395,973

115,245,190

272,793,841

43,546,469

173,017,415

238,966

382,781

-

-

115,484,156

273,176,622

43,546,469

173,017,415

0.17

0.40

0.06

0.25

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน

24

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
โอนการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ของเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

31

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
กําไรสะสม
องค์ ประกอบอื่น
จัดสรรแล้ ว
ของส่ วนของเจ้ าของ
สํ ารองตาม
การปรับมูลค่ ายุติธรรม รวมส่ วนของเจ้ าของ ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี
กฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
เงินลงทุนเผื่อขาย
ของบริษทั ใหญ่
อํานาจควบคุม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทุนทีอ่ อกและ
ชําระแล้ ว
บาท

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้นสามัญ
บาท

676,750,000
-

954,665,813
-

25,669,147
14,011,720
-

468,904,450
(148,885,000)
(14,011,720)
114,821,027

(408,912)
424,163

2,125,580,498
(148,885,000)
115,245,190

591,801
238,966

2,126,172,299
(148,885,000)
115,484,156

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

676,750,000

954,665,813

39,680,867

420,828,757

15,251

2,091,940,688

830,767

2,092,771,455

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เงินปันผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

676,750,000
-

954,665,813
-

18,096,416
7,572,731
-

338,971,884
(135,350,000)
(7,572,731)
272,855,297

(347,456)
(61,456)

1,988,136,657
(135,350,000)
272,793,841

267,960
(60,440)
1,500
382,781

1,988,404,617
(135,410,440)
1,500
273,176,622

676,750,000

954,665,813

25,669,147

468,904,450

(408,912)

2,125,580,498

591,801

2,126,172,299

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เงินปันผลจ่าย
สํารองตามกฎหมาย
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

25
26

25
26

รวม
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

องค์ ประกอบอื่น

จัดสรรแล้ ว

ของส่ วนของเจ้ าของ
การปรับมูลค่ ายุติธรรม

ทุนทีอ่ อกและ

ส่ วนเกินมูลค่ า

สํ ารองตาม

ชําระแล้ ว

หุ้นสามัญ

กฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

เงินลงทุนเผื่อขาย

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

676,750,000

954,665,813

25,669,147

849,252,872

(408,912)

2,505,928,920

เงินปั นผลจ่าย

25

-

-

-

(148,885,000)

-

(148,885,000)

สํารองตามกฎหมาย

26

-

-

14,011,720

(14,011,720)

-

-

-

-

-

43,122,306

424,163

43,546,469

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

676,750,000

954,665,813

39,680,867

729,478,458

15,251

2,400,590,389

ยอดคงเหลือต้ นปี ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

676,750,000

954,665,813

9,439,650

827,753,498

(347,456)

2,468,261,505

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

เงินปันผลจ่าย

25

-

-

-

(135,350,000)

-

(135,350,000)

สํารองตามกฎหมาย

26

-

-

16,229,497

(16,229,497)

-

-

-

-

-

173,078,871

(61,456)

173,017,415

676,750,000

954,665,813

25,669,147

849,252,872

(408,912)

2,505,928,920

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

บริษัท นํา้ ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน
- ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
- ดอกเบี้ยรับ
- เงินปันผลรับ
- ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (การกลับรายการ)
- ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
- ค่าเผือ่ การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- (กําไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน
- ต้นทุนทางการเงิน
- ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

29
28
28
10, 11
12
18

24

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท
บาท

142,608,352

326,048,908

53,731,966

191,701,675

217,807,610
(47,224,855)
(153,510)
14,042,099
4,349,522
33,885,040
2,992,907
595,399
351,256
176,701,185
4,086,703

160,525,162
(24,707,039)
(153,510)
(29,018,371)
1,084,254
(6,764,172)
720,490
125,488,835
3,369,970

1,757,670
(179,199,606)
(1,666,096)
525,988
351,256
76,918,283
1,351,782

2,567,000
(163,170,588)
(96,059,620)
(30,456,578)
(502,489)
486,927
60,016,574
1,165,554

กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้ชาวไร่
- สิ นค้าคงเหลือ
- สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- ลูกหนี้อื่น - สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย
- สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

550,041,708

556,594,527

(46,228,757)

(34,251,545)

(8,731,562)
(287,311,198)
129,227,862
460,399
155,848,895
(11,302,856)
87,514,710
(11,157,811)
(2,401,975)
856,000

71,873,710
(167,398,130)
(105,749,748)
24,662,936
(155,848,895)
(4,100,962)
18,240,099
(4,581,076)
(300,080)
-

119,697,594
2,266,096
1,516,391
(156,900)
(133,705,737)
2,212,630
(1,309,150)
-

187,957,821
35,198,024
7,786,750
(103,252,413)
(566,258)
(91,080)
-

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
- จ่ายภาษีเงินได้
- จ่ายดอกเบี้ย

603,044,172
(31,486,942)
(174,124,370)

233,392,381
(35,937,078)
(120,125,682)

(55,707,833)
(17,217,382)
(76,663,831)

92,781,299
(12,065,659)
(54,894,656)

397,432,860

77,329,621

(149,589,046)

25,820,984

กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท นํา้ ตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยที่บนั ทึกรวมเป็ นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

28
16
16

กระแสเงินสดสุ ทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆ
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญจากส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
จ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

22
22
22
22

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท
บาท
47,224,855
153,510
96,149,412
(268,348,233)
1,901,682

24,707,039
153,510
82,180,599
(23,471,000)
19,393,014

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท
บาท
182,737,807
159,654,370
1,208,604,776
444,000,000
(564,899,898) (1,652,378,312)
(164,999,000)
(9,999,500)
8,275,430

(655,038,773) (1,339,342,136)
(20,233,007)
(35,340,141)

(15,612,659)
-

(152,935)
-

(798,190,554) (1,271,719,115)

645,831,026 (1,050,600,947)

235,068,567
502,238,640
(304,857,542)
(11,385,410)

(724,342,529)
1,709,277,400
850,000,000
(627,565,809)
(12,178,691)

(354,262,833)
(201,426)

98,055,290
850,000,000
(10,656)

(148,885,000)
-

1,500
(135,350,000)
(60,440)

(148,885,000)
-

(135,350,000)
-

272,179,255

1,059,781,431

(503,349,259)

812,694,634

(128,578,439)
213,924,458

(134,608,063)
348,532,521

(7,107,279)
11,598,663

(212,085,329)
223,683,992

คงเหลือปลายปี

85,346,019

213,924,458

4,491,384

11,598,663

รายการที่ไม่ กระทบเงินสด
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อเพิม่ ขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12,484,227

16,990,862

1,231,209

-

25

กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
คงเหลือต้นปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหน้า 15 ถึง 75 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั นํ้าตาลบุ รีรัมย์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ซึ่งจัดตั้งขึ้นและดําเนินกิจการในประเทศไทย และมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ ดังนี้
สํานักงานใหญ่: ตั้งอยูเ่ ลขที่ 237 หมู่ 2 ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สํานักงานสาขาที่ 1: ตั้งอยูเ่ ลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
การประกอบการธุรกิจของกลุ่มกิจการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1)
2)
3)
4)

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล
ธุรกิจจําหน่ายวัสดุการเกษตร
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
ธุรกิจอื่นๆ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
2

สถานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการและกิจการมีหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนจํานวน 2,036.83 ล้านบาท และ
1,726.58 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการอยูใ่ นระหว่างการยืน่ ขอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่ม
นํ้าตาลบุรีรัมย์ (“กองทุนรวมฯ”) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นกองทุนที่จาํ หน่ายสิ ทธิ
ในรายได้สุทธิ จากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้ า (“รายได้สุทธิ ฯ”) ของบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และ บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์
จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับเงินสดจากการจําหน่ายรายได้สุทธิฯจากกองทุนรวมฯ เป็ นจํานวนประมาณ
3,717.00 ล้านบาท เพื่อนํามาชําระหนี้ สิน หมุนเวียนดังกล่าว กลุ่มกิ จการจึ งสามารถดําเนิ นงานได้อย่างต่ อเนื่ องในอี ก 12 เดื อน
ข้างหน้านับจากวันที่ในรายงานนี้ และสามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทางการเงินที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และอนาคตได้ ดังนั้นงบการเงินนี้
จึงได้จดั ทําขึ้นตามข้อสมมติฐานทางการบัญชีที่วา่ กลุ่มกิจการจะดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญซึ่งใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้

3.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้ จ ัด ทําขึ้ นตามหลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปภายใต้พ ระราชบัญ ญั ติ ก ารบัญ ชี
พ.ศ. 2543 ซึ่ งหมายความถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงินยกเว้น
เรื่ องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัด ทํา งบการเงิ น ให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก การบัญ ชี ที่ รั บ รองทั่ว ไปในประเทศไทย กํา หนดให้ ใ ช้ป ระมาณการทางบัญ ชี
ที่สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิรวมทั้ง
กําหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่ มี
นัยสําคัญต่องบการเงินรวมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุฯ ข้อ 6
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการฉบับ ภาษาอังกฤษจัด ทําขึ้ น จากงบการเงิ น ตามกฎหมายที่ เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง และการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม

17

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง และการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกัน
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง และการตี ความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะ และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
กลุ่มกิจการได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่ มกิ จการได้ป ระเมิ นแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นเหล่ านี้ จะไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่ อ
งบการเงินที่นาํ เสนอ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งกลุ่มกิจการยังไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อ
รุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
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3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งกลุ่มกิจการยังไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกัน
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ
และการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
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3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่ วข้ อง (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งกลุ่มกิจการยังไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้
มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2559)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องการรายงานทางการเงิน
ในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของรายการ
เหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
เรื่ อง เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ
ตราสารทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับ
เครื่ องมือทางการเงิน

กลุ่มกิจการจะปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยผูบ้ ริ หาร
ของกิจการได้ประเมินแล้วว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ที่นาํ เสนอ
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3.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1) บริษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึ งกิ จการ (ซึ่ งรวมถึ งกิ จการเฉพาะกิ จ) ที่ กลุ่มกิ จการควบคุม กลุ่มกิ จการควบคุมกิ จการเมื่ อกลุ่ มกิ จการ
มีการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนจากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวม
ตั้งแต่วนั ที่กลุ่มกิจการมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงิน
รวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบตั ิตามวิธีซ้ื อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาํ หรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชําระให้แก่เจ้าของเดิ มของผูถ้ ูกซื้ อและส่ วนได้เสี ย
ในส่ วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินที่ผซู ้ ้ื อคาดว่า
จะต้องจ่ายชําระตามข้อตกลง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
ที่ได้มา และหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ือ ในการรวมธุรกิจ
แต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ
ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือ โดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ในการรวมธุรกิจที่ดาํ เนิ นการสําเร็ จจากการทยอยซื้ อ ผูซ้ ้ื อต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ื อถืออยูใ่ นผูถ้ ูกซื้ อก่อนหน้าการรวม
ธุ รกิ จใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ ซ้ื อและรับรู ้ ผลกําไรหรื อขาดทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่น้ ันในกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้ภายหลังวันที่ซ้ื อซึ่ งจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินให้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่ งจัดประเภทเป็ นส่ วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บนั ทึกการจ่ายชําระใน
ภายหลังไว้ในส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจ
ของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุรกิจที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อของ
สิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู ้เป็ นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของเจ้าของของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู ้ ้ื อถืออยูก่ ่อน
การรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม
จะรับรู ้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรขาดทุน
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3.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(1) บริษัทย่ อย (ต่อ)
กิ จการจะตัดรายการบัญ ชี ระหว่างกัน ยอดคงเหลื อและกําไรที่ ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งระหว่างกัน ในกลุ่มกิ จการ ขาดทุ นที่ ยงั
ไม่เกิ ดขึ้นจริ งก็จะตัดรายการในทํานองเดี ยวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสิ นทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิ ดการด้อยค่า
นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิ จการ เงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กบัญชี ด้วยราคาทุ นหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุ นจะมี การปรั บ
เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั้นจะรวม
ต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี้
รายชื่ อของบริ ษทั ย่อยหลักของกลุ่มกิ จการและผลกระทบทางการเงินจากการซื้ อและการจําหน่ ายบริ ษทั ย่อยได้แสดงไว้ใน
หมายเหตุฯ ข้อ 14
(2) รายการกับส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที่เป็ นของเจ้าของกลุ่มกิจการสําหรับการ
ซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนที่จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของหุน้ ที่ซ้ือมา
ในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึ กในส่ วนของเจ้าของ และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายในส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูก
บันทึกในส่ วนของเจ้าของ
(3) การจําหน่ ายบริษทั ย่ อย
เมื่ อกลุ่มกิ จการสู ญ เสี ยการควบคุม ส่ วนได้เสี ยในกิ จการที่ เหลื ออยู่จะวัดมูลค่าใหม่โดยใช้ราคายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลง
ในมู ล ค่ า จะรั บ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมนั้ นจะถื อ เป็ นมู ล ค่ า ตามบัญ ชี เริ่ ม แรกของมู ล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที่ เหลื ออยู่ในรู ปของบริ ษทั ร่ วม กิ จการร่ วมค้า หรื อสิ นทรัพย์
ทางการเงิน สําหรับทุกจํานวนที่เคยรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นจะถูกปฏิบตั ิเสมือนว่า
กลุ่มกิจการมีการจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้นออกไป
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3.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(ก)

สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลัก
ที่ บ ริ ษ ทั ดําเนิ น งานอยู่ (สกุลเงิ น ที่ ใช้ในการดําเนิ น งาน) งบการเงิ น แสดงในสกุล เงิ น บาท ซึ่ งเป็ นสกุล เงิ น ที่ ใช้ในการ
ดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของบริ ษทั

(ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่ เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ด
รายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งเป็ นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการ
รับรู ้กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของ
กําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู ้ไว้ในรายการกําไรขาดทุนด้วย

3.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดรวมถึ งเงินสดในมื อ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่ อทวงถาม และ
เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา ส่ วนเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของ
หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

3.6

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีช้ าวไร่
ลูกหนี้ การค้ารับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที่เหลืออยูห่ ักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลื อ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี้
การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู ้ไว้ในกําไรขาดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ลูกหนี้ ชาวไร่ แสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่
ค้างชําระหนี้ของลูกหนี้ ประวัติการชําระหนี้ หลักประกัน และการคาดการณ์เกี่ยวกับการรับชําระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้แต่ละราย
โดยกลุ่มกิจการจะตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเต็มจํานวน (หลังหักมูลค่าประเมินของหลักประกันของลูกหนี้) ลูกหนี้จะถูกตัดจําหน่าย
ออกจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ

25

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าซื้ อมาเพื่อขาย สิ นค้าสําเร็ จรู ป
และวัสดุโรงงานคํานวณโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ต้น ทุ น ของการซื้ อประกอบด้ว ย ราคาซื้ อ และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การซื้ อ สิ น ค้า นั้ น เช่ น ค่ า อากรขาเข้า และ
ค่าขนส่ ง หัก ด้วยส่ ว นลดที่ เกี่ ยวข้อ งทั้งหมด ส่ ว นยอมให้ห รื อ เงิ น ที่ ได้รับ คื น ต้น ทุ น ของสิ น ค้าสําเร็ จรู ป และงานระหว่างทํา
ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิต
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ป
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพตามความจําเป็ น

3.8

เงินลงทุนอื่น
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเผือ่ ขาย และ 2. เงินลงทุนทัว่ ไป
การจัดประเภทขึ้นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุน
และทบทวนการจัดประเภทอย่างสมํ่าเสมอ
(1)

(2)

เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่ จะถื อไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื่ ออัตราดอกเบี้ ย
เปลี่ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารแสดงเจตจํานงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อย
กว่า 12 เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่กรณี ที่ฝ่ายบริ หารมี
ความจําเป็ นที่ตอ้ งขายเพื่อเพิ่มเงินทุนดําเนินงานจึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนทัว่ ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกด้วยราคาทุน ซึ่ งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุน
นั้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคาเสนอซื้ อที่อา้ งอิงจากตลาด
หลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ณ วัน ทําการสุ ด ท้ายของวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิ งราคาเสนอซื้ อ ล่ าสุ ดจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกําไรและขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนเผือ่ ขายรับรู ้ในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนทัว่ ไปแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
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3.8

เงินลงทุนอื่น (ต่อ)
กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของเงินลงทุนเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่ารวมไว้ในงบกําไรขาดทุน
ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตาม
บัญชี ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อตราสารทุนชนิ ด
เดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนที่จาํ หน่ ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของราคาตามบัญชีจาก
จํานวนทั้งหมดที่ถือไว้

3.9

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รับรู ้เริ่ มแรกด้วยราคาทุน และต่อมาแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุน
เริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสมเมื่อต้นทุน
นั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
และจะมี ก ารตัด รายการชิ้ น ส่ วนที่ ถู ก เปลี่ ย นแทนออกด้วยมู ล ค่ าตามบัญ ชี คงเหลื อ ของชิ้ น ส่ ว นนั้น สําหรั บ ค่ าซ่ อ มแซมและ
บํารุ งรักษาอื่นๆ กลุ่มกิจการจะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ที่ดินไม่มีคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์อื่นคํานวณด้วยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุนตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ได้
ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์แต่ละชนิด ดังต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และเครื่ องมือทางการเกษตร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

จํานวนปี
10 - 30 ปี
5 - 40 ปี
5 - 30 ปี
5 ปี
5 ปี
5 - 10 ปี

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้
เหมาะสม
ในกรณี ที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้บญั ชีผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในกําไรหรื อขาดทุน
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3.10 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
3.10.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซ้ือมาจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนโดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและการดําเนินการ
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ ันสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ในระยะเวลา 5 ปี
3.10.2 สิ ทธิในการใช้ สายส่ งไฟฟ้า
รายจ่ ายเพื่ อให้ได้รับ สิ ท ธิ ในการใช้ส ายส่ งไฟฟ้ า ได้บ ัน ทึ ก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ไม่ มีต ัวตนและตัดจําหน่ ายตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เป็ นเวลา 20 ปี
3.11

การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น เครื่ องหมายการค้าและใบอนุญาต) ซึ่งไม่มีการตัดจําหน่ายจะถูกทดสอบการ
ด้อยค่าเป็ นประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้วา่ ราคาตาม
บัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ น
หน่ วยที่ เล็กที่ สุดที่ สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ สินทรัพย์ทางการเงิน
นอกเหนื อจากเครื่ องหมายการค้าและใบอนุญาตซึ่ งรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

3.12

สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือ
เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกในงบกําไร
หรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึงผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ นสัญญาเช่า
การเงิน ซึ่ งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะ
บันทึกในงบกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่ าเพื่อทําให้อตั ราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สําหรับยอดคงเหลือของ
หนี้สินทรัพย์ที่เหลืออยู่ สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุ
ของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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3.13 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มกิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า
ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้ บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ รายได้จากสัญญาเช่า
ระยะยาวรับรู ้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุ ทธิซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกจะ
รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าลูกหนี้สญ
ั ญาเช่าทางการเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรับรู ้โดยลดจากรายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในส่ วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการซึ่ งมีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผเู ้ ช่า) รับรู ้ดว้ ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
3.14 เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื และหุน้ กูร้ ับรู ้เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทํารายการที่เกิดขึ้น เงินกูย้ มื และหุน้ กู้
วัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ ายตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทน (สุ ทธิ จากต้นทุนการ
จัดทํารายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้น้ นั จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุนการจัดทํารายการเงินกูใ้ นกรณี ที่มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงินกูบ้ างส่ วน
หรื อทั้งหมด ในกรณี น้ ี ค่าธรรมเนี ยมจะรอการรับรู ้ จนกระทัง่ มีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่ มีความเป็ นไปได้ที่จะใช้วงเงิน
บางส่ วนหรื อทั้งหมด ค่าธรรมเนี ยมจะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสําหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัดจําหน่ ายตาม
ระยะเวลาของวงเงินกูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เงินกูย้ มื จัดประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนั ปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชําระหนี้ออกไปอีกเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
12 เดือน นับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
3.14.1 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้น ทุ น การกู้ยืม ที่ เกี่ ยวข้อ งโดยตรงกับ การได้ม า การก่ อ สร้ าง หรื อ การผลิ ต สิ น ทรั พ ย์ที่ เข้าเงื่ อ นไขต้อ งนํามารวมเป็ น
ส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั โดยสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขคือสิ นทรัพย์ที่จาํ เป็ นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรี ยม
สิ นทรัพย์น้ ันให้อยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้ อมที่ จะขาย การรวมต้นทุนการกูย้ ืมเป็ นราคาทุนของ
สิ นทรัพย์ตอ้ งสิ้ นสุ ดลงเมื่อการดําเนิ นการส่ วนใหญ่ ที่จาํ เป็ นในการเตรี ยมสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์หรื อพร้อมที่จะขายได้เสร็ จสิ้ นลง
รายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการนําเงินกูย้ ืมที่กูม้ าโดยเฉพาะ ที่ยงั ไม่ได้นาํ ไปเป็ นรายจ่ายของสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไป
ลงทุนเป็ นการชัว่ คราวก่อน ต้องนํามาหักจากต้นทุนการกูย้ มื ที่สามารถตั้งขึ้นเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย
 ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูย้ ม
ื ระยะยาว รวมทั้งภาษีที่เกี่ยวข้องที่ผกู ้ ตู้ อ้ งรับภาระ
 จํานวนที่ตดั บัญชีรายจ่ายที่เกี่ยวกับการจัดการกูย้ ม
ื
ต้นทุนการกูย้ มื อื่นๆ ต้องถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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3.15 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรายการที่รับรู ้โดยตรงไปยังส่ วน
ของเจ้าของ ในกรณี น้ ี ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของตามลําดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้
ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงานในประเทศที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นงานอยู่ และเกิ ดรายได้เพื่อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หารจะ
ประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ ในกรณี ที่มีสถานการณ์ที่การนํากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิข้ ึนอยูก่ บั
การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจํานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษีแก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน และราคา
ตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรับรู ้เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้ สิน
ที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุ รกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อขาดทุนทั้งทางบัญชี หรื อ
ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณจากอัตราภาษี และกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้เมื่อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรับรู ้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําจํานวน
ผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่างชัว่ คราวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เว้นแต่
กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
ที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บ
เป็ นหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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3.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่ มกิ จการได้จ ัดให้ มี โครงการผลประโยชน์ เมื่ อเกษี ยณอายุในหลายรู ปแบบ กลุ่ มกิ จ การมี ท้ ังโครงการสมทบเงิ นและโครงการ
ผลประโยชน์
สําหรับโครงการสมทบเงิน กลุ่มกิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ กลุ่มกิจการไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมาย
หรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงานทั้งหมดสําหรับการ
ให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั กลุ่มกิจการจะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน
ภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ. 2530 กลุ่มกิ จการไม่มีภาระผูกพันที่ จะจ่าย
เงิน เพิ่ มอี กเมื่ อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงิ นสมทบจะถู กรับ รู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ พนักงานเมื่ อถึ งกําหนดชําระ สําหรั บ
เงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื่อครบกําหนดจ่าย
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์
ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้ สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุจะรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี้คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด
ออกในอนาคต ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกาํ หนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปั จจัยอื่น
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานและ
จะรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน

31

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
3

นโยบายการบัญชี (ต่อ)

3.17 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่ ม กิ จการจะบัน ทึ กประมาณการหนี้ สิ น (ยกเว้น เรื่ อ งผลประโยชน์ พ นัก งาน) เป็ นภาระผูกพัน ในปั จจุ บ ัน ตามกฎหมายหรื อ
ตามข้อตกลงที่จดั ทําไว้อนั เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่ งการชําระภาระผูกพันนั้นมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ
ส่ งผลให้กลุ่มกิ จการต้องสู ญเสี ยทรัพยากรออกไปและตามประมาณการที่น่าเชื่ อถือของจํานวนที่ตอ้ งจ่าย ในกรณี ที่กลุ่มกิ จการ
คาดว่าจะได้รับคืนประมาณการหนี้สินที่เป็ นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อคาดว่าจะได้รับ
รายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน
ในกรณี ที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกําหนดความน่ าจะเป็ นที่จะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อจ่ายชําระภาระ
ผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้วา่ ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการ
จะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชําระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ่า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ ยงเฉพาะของ
หนี้สินที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู ้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
3.18 การอุดหนุนจากรัฐบาล
การอุดหนุนจากรัฐบาลรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมหากมีเหตุผลชัดเจนว่าจะได้รับการอุดหนุ นนั้นและกลุ่มกิจการจะปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดมาพร้อมกับการอุดหนุนนั้น
การอุ ดหนุ น จากรั ฐบาลเพื่อชดเชยต้นทุ นจะรั บรู ้ เป็ นรายการรอตัดบัญ ชี และจะทยอยรั บรู ้ เป็ นรายได้ในกําไรหรื อขาดทุ น ตาม
ระยะเวลาที่กลุ่มกิจการรับรู ้ตน้ ทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลตั้งใจให้การอุดหนุนชดเชยคืนให้แก่กลุ่มกิจการ
3.19 การรับรู้ รายได้
การขายสินค้ าและการให้ บริ การ
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าและที่ให้บริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากการกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ
โดยเป็ นจํานวนเงินที่ สุทธิ จากเงินคืนและส่ วนลด และไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิ จการสําหรับงบการเงินรวม รายได้จาก
การขายสิ นค้ารับรู ้ เมื่ อผูซ้ ้ื อได้รับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ นสาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้จากการ
ให้บริ การรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
ดอกเบี้ยรั บและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยต้องรับรู ้ตามเกณฑ์อตั ราผลตอบแทนที่แท้จริ ง ส่ วนรายได้เงินปั นผลรับรู ้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้นเกิดขึ้น
รายได้ อื่น
รายได้อื่นบันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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3.20 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ายไปยังเจ้าของของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึ งที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
3.21 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดี ยวกับรายงานภายในที่ นาํ เสนอให้ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ส่ วนงานดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ที่ทาํ การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์
กลุ่มกิจการนําเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานโดยแสดงส่ วนงานธุรกิจเป็ นรู ปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
โครงสร้ างการบริ ห ารและการรายงานทางการเงิน ภายในของกลุ่ มกิ จการเป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน (ดู รายละเอี ยดใน
หมายเหตุฯ ข้อ 8)
4

การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน

4.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน
กิ จกรรมของกลุ่มกิ จการย่อมมี ความเสี่ ยงทางการเงินที่ หลากหลายซึ่ งได้แก่ ความเสี่ ยงจากตลาด (รวมถึ ง ความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงด้านราคา) ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการ
ความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการ จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้เสี ยหายต่อผล
การดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้
4.1.1 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
เนื่ องจากกลุ่มกิจการดําเนิ นงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่ งเกิดจาก
สกุลเงินที่หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐฯ ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการ
ธุ รกรรมในอนาคต กลุ่มกิ จการใช้สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
4.1.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานของกลุ่มกิ จการส่ วนใหญ่ไม่ข้ ึนกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยในตลาด
ธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้อนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ยต้องได้รับอนุมตั ิจากผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการเงินก่อนเข้าทํารายการ กลุ่มกิจการ
ไม่มีสินทรัพย์ที่ตอ้ งอ้างอิ งอัตราดอกเบี้ ยอย่างมี นัยสําคัญ กลุ่มกิ จการสามารถระดมทุนโดยการกูย้ ืมระยะยาวด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)

4.1

ปัจจัยความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)
4.1.3 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
กลุ่ ม กิ จ การไม่ มี ก ารกระจุ ก ตัว อย่า งมี นั ย สํ า คัญ ของความเสี่ ย งทางด้า นสิ น เชื่ อ กลุ่ ม กิ จ การมี น โยบายที่ เหมาะสม
เพื่ อ ทําให้เชื่ อ มัน่ ได้ว่าได้ขายสิ น ค้าและให้บ ริ การแก่ ลูก ค้าที่ มี ป ระวัติสิ น เชื่ อ อยู่ในระดับ ที่ เหมาะสม โดยกลุ่ ม กิ จการ
มีนโยบายจํากัดวงเงินการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม
4.1.4 ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
การจัด การความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อ งอย่างรอบคอบหมายถึ งการดํารงไว้ซ่ ึ งเงิ น สดและหลัก ทรั พ ย์ที่ มี ต ลาดรองรั บ
อย่างเพียงพอ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่เพียงพอและความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยง ส่ วนงานบริ หาร
เงินของกลุ่มกิ จการตั้งเป้ าหมายจะดํารงความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสิ นเชื่ อให้มีความเพียงพอ
เนื่องจากลักษณะปกติทางธุรกิจของกลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดเข้าออกเป็ นจํานวนเงินค่อนข้างสู ง

4.2

ปัจจัยความเสี่ ยงด้ านราคาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
4.2.1 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคานํ้าตาลทรายและราคาอ้ อย
กลุ่ มกิ จการมี ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคานํ้าตาลทรายและราคาอ้อย เนื่ องจากอุ ตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาล
ในประเทศไทยเป็ นอุตสาหกรรมที่ถูกควบคุมและกํากับดูแลจากภาครัฐ ผ่านคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายภายใต้
พระราชบัญญัติออ้ ยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งได้มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ
1

การจัดสรรช่องทางการจําหน่ายนํ้าตาลออกเป็ นระบบโควตา ดังนี้
1.1 โควตา ก. สําหรับนํ้าตาลทรายผลิตเพื่อใช้บริ โภคภายในประเทศ
1.2 โควตา ข. สําหรับนํ้าตาลทรายดิ บที่คณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายกําหนดให้โรงงานผลิตและส่ งมอบ
ให้บริ ษทั อ้อยและนํ้าตาลไทย จํากัด (อนท.) จําหน่าย เพื่อนํามาใช้กาํ หนดราคามาตรฐานของนํ้าตาลทรายดิบ
ที่ส่งออกในการคํานวณรายได้ของระบบ
1.3 โควตา ค. สําหรับนํ้าตาลที่โรงงานผลิตเพื่อส่ งขายต่างประเทศหรื อเพื่อเป็ นวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าส่ งออก
ต่างประเทศ

2

การจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้สุทธิ ของระบบระหว่างเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยและโรงงานนํ้าตาลภายใต้ระบบแบ่งปั น
ผลประโยชน์ โดยเกษตรกรชาวไร่ ออ้ ยจะได้รับส่ วนแบ่งรายได้ร้อยละ 70 ซึ่งคือราคาอ้อย และโรงงานจะได้รับส่ วนแบ่ง
รายได้ร้อยละ 30 ซึ่งคือผลตอบแทนการผลิต

รายได้สุทธิ ของระบบอ้อยและนํ้าตาลทรายคํานวณจากรายได้จากการจําหน่ ายนํ้าตาลทรายภายในประเทศ (โควตา ก.)
และรายได้จากการจําหน่ ายนํ้าตาลทรายต่ างประเทศ (โควตา ข. และโควตา ค. ซึ่ งจะใช้ร าคาเฉลี่ ยของนํ้าตาลทราย
โควตา ข. และอัตราแลกเปลี่ยนที่ อนท. ขายได้จริ งเป็ นฐานในการคํานวณรายได้จากการขายนํ้าตาลต่างประเทศ) หักด้วย
ค่าใช้จ่ายของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย โดยในปั จจุบนั สัดส่ วนนํ้าตาลส่ งออกเทียบกับนํ้าตาลขายภายในประเทศ
ประมาณ 70:30
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การจัดการความเสี่ ยงทางการเงิน (ต่อ)

4.3

การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ทางการเงิน
กลุ่มกิจการเป็ นคู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินซึ่ งส่ วนมากจะประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวไม่รับรู ้ในงบการเงินในวันเริ่ มแรกและจะรับรู ้เมื่อครบกําหนดตามสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าช่วยป้ องกันกลุ่มกิจการจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการกําหนด
อัตราที่จะใช้รับสิ นทรัพย์หรื ออัตราที่จะจ่ายหนี้สินที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ จํานวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากจํานวนเงินที่จะได้รับ
จากสิ นทรัพย์หรื อที่จะต้องจ่ายชําระหนี้ สินจะนําไปหักกลบกับมูลค่าของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง รายการกําไร
และขาดทุนจากอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับเงินกูย้ มื จะนํามาหักกลบกันในการนําเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่ นต้นทุนทาง
การเงินในงบกําไรขาดทุน ส่ วนรายการกําไรและขาดทุนจากอนุ พนั ธ์ซ่ ึ งเกี่ ยวข้องกับรายการค้าปกติจะนํามาหักกลบกันในการ
นําเสนอรายงานทางการเงินโดยแสดงอยูใ่ นรายได้อื่น - สุ ทธิในงบกําไรขาดทุน

4.4

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
การวิเคราะห์เครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจําแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดับข้อมูล
สามารถแสดงได้ดงั นี้
 ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
 ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตได้โดยตรง
(ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
 ข้อมู ลระดับ ที่ 3 ได้แก่ ข้อมู ลสําหรั บ สิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ซึ่ งไม่ ได้มาจากข้อมู ลที่ ส ามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมู ล ที่
ไม่สามารถสังเกตได้)
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การจัดประเภทรายการใหม่
การจัดประเภทรายการใหม่
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปี ปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไร (ขาดทุน) หรื อ
ส่ วนของเจ้าของตามที่เคยรายงานไปแล้ว การจัดประเภทรายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตามทีจ่ ัดประเภทใหม่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้ชาวไร่ - สุ ทธิ
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้
ชาวไร่ ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ตามทีเ่ คยรายงานไว้ ตามทีจ่ ัดประเภทใหม่

ตามทีเ่ คยรายงานไว้

221,160,556
701,900,883

227,944,568
908,499,263

293,034,267
505,484,382

302,873,569
770,792,360

96,149,413
110,448,967
211,129,582
1,475,176,244
9,155,233

201,974,349
1,481,960,256
-

82,180,598
183,127,380
221,097,174
2,165,091,347
9,714,573

211,382,601
2,174,930,649
-

6,645,665
26,147,625

32,793,290

1,381,380
29,455,662

30,837,042
(หน่ วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ตามทีจ่ ัดประเภทใหม่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุ ทธิ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

ตามทีเ่ คยรายงานไว้ ตามทีจ่ ัดประเภทใหม่

ตามทีเ่ คยรายงานไว้

156,982,032
1,358,215,988

163,766,044
1,365,000,000

245,364,016
1,260,160,698

255,203,318
1,270,000,000

2,991,329
8,978,121

11,969,450

526,847
11,221,752

11,748,599
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยูบ่ นพื้นฐานของประสบการณ์ใน
อดีตและปั จจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น

6.1

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีช้ าวไร่
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้าง หลักประกัน และสภาวะเศรษฐกิจที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
กลุ่มกิจการมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยพิจารณาจากระยะเวลาที่คา้ งชําระหนี้ ของลูกหนี้ โดยบริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสู ญเต็มจํานวน (หลังหักมูลค่าประเมินของหลักประกันของลูกหนี้)

6.2

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสําหรับอาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มกิจการ
โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน
หรื อมีการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้ และกลุ่มกิ จการทดสอบการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

6.3

ประมาณการหนีส้ ิ นผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของการประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงานขึ้ นอยู่กับหลายปั จจัยที่ ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการตาย และอัตราการ
ลาออก การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานเหล่านี้ จะมีผลต่อภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิจการได้กาํ หนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการคํานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน ในการกําหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมดังกล่าว กลุ่มกิจการใช้อตั รา
ดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระของหนี้สินค่าตอบแทนพนักงาน
รายละเอียดสมมติฐานที่สาํ คัญอื่นๆเปิ ดเผยอยูใ่ นหมายเหตุฯ ข้อ 24

6.4

ประมาณการราคาวัตถุดบิ
กลุ่มกิ จการรั บซื้ ออ้อยสําหรับฤดู การผลิ ตปี 2559/2560โดยใช้ประกาศราคาอ้อยขั้นต้นของฤดูการผลิ ตปี 2559/2560 ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่ งปรับด้วยระดับความหวานของอ้อยที่รับซื้ อใน
การบันทึกค่าอ้อยและเจ้าหนี้ค่าอ้อยสําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 และจนถึงวันที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายยังไม่ได้ประกาศราคาอ้อยขั้นสุ ดท้ายสําหรับฤดูการผลิตปี 2559/2560 เนื่ องจากยังไม่
สิ้ นสุ ดฤดูกาลผลิต
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การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิ จการในการบริ หารทุนของบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่มกิ จการเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้นและเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้างของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

8

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานที่ รายงานอ้างอิ งจากรายงานภายในของกลุ่ม กิ จการซึ่ งถู กสอบทานโดยผูม้ ี อ าํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ น งาน
คือประธานกรรมการที่บริ หารซึ่ งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้พิจารณาแล้วว่าส่ วนงานที่รายงานมีดงั นี้
- ธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายและกากนํ้าตาล
- ธุรกิจจําหน่ายวัสดุการเกษตร
- ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า
- ธุรกิจอื่นๆ
ทั้งนี้ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานใช้กาํ ไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงานในการพิจารณาผลการดําเนินงาน
นโยบายการบัญ ชี สําหรับส่ วนงานดําเนิ นงานเป็ นไปตามนโยบายการบัญ ชี ที่กล่ าวไว้ในหัวข้อสรุ ปนโยบายการบัญ ชี ที่สําคัญ
ต้นทุนที่ไม่สามารถปั นส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
ข้ อมูลเกีย่ วกับภูมิศาสตร์
รายการขายกับ ลู ก ค้าภายนอกส่ ว นใหญ่ ป ระมาณร้ อ ยละ 50.14 ของกลุ่ ม กิ จการเป็ นการขายภายในประเทศ โดยรายการขาย
ต่างประเทศส่ วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนของกลุ่มกิจการอยูใ่ นประเทศไทย
ลูกค้ ารายใหญ่
กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากรายการขายกับลูกค้าภายนอกรายใดรายหนึ่งที่มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ จึงมิได้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
8

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามประเภทส่ วนงานทางธุรกิจของกลุ่มกิจการ แสดงดังนี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่ วย : ล้ านบาท
ธุรกิจผลิตและจําหน่ าย
นํา้ ตาลทรายและกากนํา้ ตาล
พ.ศ. 2559
รายได้จากการขายและบริ การ
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รวม
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์รวม

ธุรกิจจําหน่ าย
วัสดุการเกษตร

ธุรกิจผลิตและ
จําหน่ ายไฟฟ้า

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ธุรกิจอื่นๆ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รวม

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รายการระหว่ างกัน

งบการเงินรวม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

1,538
2,283
3,821
420

1,423
2,094
3,517
558

628
628
83

755
755
88

529
529
154

489
489
147

150
150
16

153
153
14

2,845
2,283
5,128
673

2,820
2,094
4,914
807

(549)
(549)
87

(688)
(688)
98

2,296
2,283
4,579
760
(441)
(177)
(29)
113

2,132
2,094
4,226
905
(454)
(125)
(54)
272

508
2,828
1,843
5,179

593
2,624
1,804
5,021

73
111
588
772

125
120
483
728

5
1,746
424
2,175

10
1,525
1,030
2,565

16
4,278
4,294

12
4,879
4,891

586
4,701
7,133
12,420

728
4,281
8,196
13,205

(4)
(16)
(5,173)
(5,193)

(13)
(16)
(6,412)
(6,441)

582
4,685
1,960
7,227

715
4,265
1,784
6,764
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
9

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

410,000
84,936,019
85,346,019

80,000
4,411,384
4,491,384

400,000
213,524,458
213,924,458

70,000
11,528,663
11,598,663

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามมีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักร้อยละ
0.38 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.40 ต่อปี )
10

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น - สุ ทธิ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ - กิจการอื่น
รายได้คา้ งรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

46,475,415
1,394,207
13,757,766
10,222,565
71,849,953
(23,146,976)
48,702,977

69,405,952
8,553,512
4,232,270
8,594,383
90,786,117
(8,250,423)
82,535,694

8,250,423
8,250,423
(8,250,423)
-

8,250,423
8,250,423
(8,250,423)
-

12,111,434
589,807
32,808
12,734,049

6,669,397
491,248
168,333
200,680
7,529,658

5,249,872
5,249,872

10,171,741
2,268,894
6,064,760
6,685,360
25,190,755

1,791,159
112,184,055
36,126,351
3,456,974
153,558,539

2,838,224
95,849,873
32,407,107
131,095,204

179,698
1,447,338
25,785,329
1,084,000
28,496,365

1,269,116
2,840,005
29,323,530
98,309,530
49,096
131,791,277

214,995,565

221,160,556

33,746,237

156,982,032
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
11

ลูกหนีช้ าวไร่ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ลูกหนี้ชาวไร่
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

1,069,923,413
(79,856,878)
990,066,535

782,612,215
(80,711,332)
701,900,883

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
84,235,373
(73,935,373)
10,300,000

86,501,469
(75,601,469)
10,900,000

ลูกหนี้ชาวไร่ สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ฤดูการผลิตปี 2560/2561
ฤดูการผลิตปี 2559/2560
ฤดูการผลิตปี 2558/2559
ฤดูการผลิตปี 2557/2558
ฤดูการผลิตปี 2556/2557
ฤดูการผลิตปี 2555/2556
ฤดูการผลิตปี 2554/2555
ฤดูการผลิตก่อนปี 2554/2555
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

330,475,436
585,507,302
39,866,684
24,292,941
3,330,282
1,221,331
994,064
84,235,373
1,069,923,413
(79,856,878)
990,066,535

121,473,090
526,841,927
40,879,597
4,486,709
1,339,364
1,090,059
86,501,469
782,612,215
(80,711,332)
701,900,883

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
84,235,373
84,235,373
(73,935,373)
10,300,000

86,501,469
86,501,469
(75,601,469)
10,900,000

ลูกหนี้ชาวไร่ ส่วนที่เป็ นของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ที่รวมอยูใ่ นงบการเงิน สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ฤดูการผลิตปี 2560/2561
ฤดูการผลิตปี 2559/2560
ฤดูการผลิตปี 2558/2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

109,815
1,966,692
-

18,217
2,551,516

-

-

2,076,507

2,569,733

-

-
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
12

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
วัตถุดิบ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัสดุโรงงาน
หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าเก่าและเสื่ อมคุณภาพ
- วัตถุดิบ
- สิ นค้าสําเร็ จรู ป
- สิ นค้าซื้อมาเพื่อขาย
- สิ นค้าระหว่างผลิต
- วัสดุโรงงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

22,560,685
471,554,404
38,475,748
8,832,622
46,311,257
587,734,716

37,196,022
574,317,732
63,484,999
4,670,201
37,293,624
716,962,578

-

-

(823,450)
(1,445,260)
(3,480,569)
(355,924)
(6,105,203)
581,629,513

(1,326,140)
(429,541)
(1,755,681)
715,206,897

-

-

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายและรวมอยูใ่ นต้นทุนขายเป็ นจํานวน
3,519.55 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 3,082.10 ล้านบาท)
13

สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีซ้ือขอคืน
ภาษีซ้ือยังไม่ถึงกําหนด
อื่นๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

5,018,992
32,798,062
5,515,473
4,912,555
48,245,082

7,772,496
40,679
145,334
7,958,509

32,041,376
12,636,421
4,027,684
48,705,481

207,913
8,964,753
302,234
9,474,900
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
14

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
ลงทุนเพิม่ ขึ้น

1,280,477,600
164,999,000
1,445,476,600

ราคาตามบัญชีปลายปี

1,270,478,100
9,999,500
1,280,477,600

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษทั

ทุนเรียกชําระแล้ว

สัดส่ วนการถือหุ้น

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท ล้านบาท
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด
บริ ษทั บุรีรัมย์วิจยั และพัฒนาอ้อย จํากัด
บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด และบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จํากัด
บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลชํานิ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์เพาเวอร์ จํากัด”)
บริ ษทั ปุ๋ ยตรากุญแจ จํากัด
บริ ษทั นํ้าตาลทุนบุรีรัมย์ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด”)
รวม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

วิธีราคาทุน

เงินปันผลรับ

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

พ.ศ. 2559
ล้านบาท

พ.ศ. 2558
ล้านบาท

1,050
71
136
170
160

1,050
71
136
170
10

99.90
99.99
99.99
99.99
99.99

99.90
99.99
99.99
99.99
99.99

1,049
70
136
160

1,049
70
136
-

-

63
27
-

5
15

5
15

99.99
99.99

99.99
99.99

5
15

15

-

6

10

10

99.99

99.99

10
1,445

10
1,280

-

96

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ พลัส จํากัด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จํากัด ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จากผลการประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จํากัด ครั้งที่ 2/2559 เมื่ อวันที่
21 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากหุ ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ ้น เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 1,600,000 หุ ้น โดยมี
มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จํากัด ได้จดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
14

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
บริษัท บุรีรัมย์ เพาเวอร์ พลัส จํากัด (ต่อ)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั
บุรีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จํากัด จํานวน 99,994 หุ ้น จากบริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน
9,999,400 บาท ซึ่ งได้ชาํ ระเต็มจํานวนแล้ว และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จํากัด ได้จดทะเบี ยนรายการดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั
บุรีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จํากัด จํานวน 1,500,000 หุ ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิน 150,000,000 บาท ซึ่ งได้ชาํ ระ
เต็มจํานวนแล้ว และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์ พลัส จํากัด ได้จดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 เมษายน
พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั
บุ รีรัมย์เพาเวอร์ พ ลัส จํากัด จํานวน 1 หุ ้น จากบริ ษทั บุ รีรัมย์พลังงาน จํากัด โดยมี มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ น
100 บาท ซึ่งได้ชาํ ระเต็มจํานวนแล้ว และบริ ษทั บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จํากัด ได้จดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
บริษัท บุรีรัมย์ ซุปเปอร์ เพาเวอร์ จํากัด
เมื่ อ วัน ที่ 28 ตุ ลาคม พ.ศ. 2559 ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 2/2559 ของบริ ษ ทั บุ รีรัม ย์ซุ ป เปอร์ เพาเวอร์ จํากัด ผูถ้ ื อ หุ ้น มี
มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์ เพาเวอร์ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื่อเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั โดย บริ ษทั บุรีรัมย์
ซุปเปอร์เพาเวอร์ จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั โรงงานนํ้าตาลชํานิ จํากัด กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 คณะกรรมการมีมติอนุ มตั ิซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั บุรีรัมย์
ซุ ปเปอร์ เพาเวอร์ จํากัด จํานวน 49,995 หุ ้น จาก บริ ษ ทั บุ รีรัมย์พลังงาน จํากัด โดยมี มู ลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็ นเงิ น
4,999,500 บาท ซึ่ งได้ชาํ ระเต็มจํานวนแล้ว และบริ ษทั บุรีรัมย์ซุปเปอร์ เพาเวอร์ จํากัด ได้จดทะเบียนรายการดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559
บริษัท บุรีรัมย์ อะโกรเอ็นเนอร์ ย ี่ จํากัด
เมื่ อวัน ที่ 28 ตุ ลาคม พ.ศ. 2559 ที่ ป ระชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 2/2559 ของบริ ษ ทั บุ รีรัม ย์อะโกรเอ็น เนอร์ ยี่ จํากัด ผูถ้ ื อหุ ้น มี
มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั บุรีรัมย์อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพื่อเปลี่ยนชื่ อบริ ษทั โดย บริ ษทั บุรีรัมย์
อะโกรเอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั นํ้าตาลทุนบุรีรัมย์ จํากัด กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
พ.ศ. 2559
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย - ตราสารทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

566,720

570,520

566,720

570,520

19,064
585,784

(76,820)
493,700

19,064
585,784

(76,820)
493,700

เงินลงทุนทัว่ ไป - ตราสารทุน

1,409,950

1,409,950

2,175

2,175

เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุ ทธิ

1,995,734

1,903,650

587,959

495,875

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดงั นี้

ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

เงินลงทุน
ทั่วไป
บาท

งบการเงินรวม
หลักทรัพย์
เผื่อขาย
บาท

รวม
บาท

1,409,950
1,409,950

493,700
566,720
(566,720)
92,084
585,784

1,903,650
566,720
(566,720)
92,084
1,995,734

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุน
หลักทรัพย์
เผื่อขาย
ทั่วไป
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายเงินลงทุน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

2,175
2,175

493,700
566,720
(566,720)
92,084
585,784

รวม
บาท
495,875
566,720
(566,720)
92,084
587,959

การวัดมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายใช้ราคาเสนอซื้ อล่าสุ ดที่อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทําการ
สุ ดท้ายของวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลระดับ 1 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
45

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
16

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ ลูกหนีช้ าวไร่ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

175,765,724
203,031,477
378,797,201

96,149,413
110,448,967
206,598,380

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ยอดยกมา
เงินให้กยู้ มื เพิ่ม
รับคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือ

206,598,380
268,348,233
(96,149,412)
378,797,201

265,307,979
23,471,000
(82,180,599)
206,598,380

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ชาวไร่ อยูร่ ะหว่างอัตราร้อยละ 7.02 - 7.15 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 7.15 - 7.25 ต่อปี )
17

ลูกหนีอ้ ื่น - สํ านักงานกองทุนอ้ อยและนํ้าตาลทราย
ลูกหนี้ สํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทรายเป็ นเงินชดเชยที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับชดเชยจากกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย
เนื่ องจากในฤดู การผลิ ตปี 2557/2558 ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ มกิ จการคาดว่าราคาอ้อยขั้น สุ ดท้ายจะตํ่ากว่าราคาอ้อยขั้น ต้น ซึ่ งตาม
พระราชบัญ ญัติออ้ ยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 56 กําหนดให้ในกรณี ที่ราคาอ้อยขั้นสุ ดท้ายและผลตอบแทนการผลิ ต
และจําหน่ ายนํ้าตาลทรายขั้นสุ ดท้ายตํ่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ ายนํ้าตาลทรายขั้นต้นให้กองทุน
จ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่ วนต่างดังกล่าว แต่ชาวไร่ ออ้ ยไม่ตอ้ งส่ งคืนค่าอ้อยที่ได้รับเกิน
กลุ่มกิจการรับรู ้ลูกหนี้ดงั กล่าวจากการคํานวณปรับปรุ งข้อมูลราคาอ้อยขั้นสุ ดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย
ขั้น สุ ดท้ายสําหรั บ ฤดู การผลิ ตปี 2557/2558 ที่ พิ จารณาเห็ น ชอบโดยคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายเมื่ อวัน ที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2559 ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
เมื่ อวัน ที่ 20 มิ ถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่ มกิ จการได้รับ เงิน ชดเชยจากราคาอ้อยขั้น สุ ดท้าย และผลตอบแทนการผลิ ตและจําหน่ าย
นํ้าตาลทรายขั้นสุ ดท้ายสําหรับฤดูการผลิตปี 2557/2558 ดังกล่าวแล้วทั้งหมดจากสํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย เป็ นจํานวนเงิน
155.85 ล้านบาท
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
เครื่ องมืออุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ ง
เครื่ องจักร
และเครื่ องมือ
ติดตั้งและ
และอุปกรณ์
การเกษตร อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท
บาท

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุง
ที่ดนิ
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

98,159,502
98,159,502

467,240,061
(47,238,995)
420,001,066

1,078,990,842
(244,288,037)
834,702,805

41,589,316
(13,116,609)
28,472,707

61,202,103
(21,442,069)
39,760,034

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

98,159,502
23,392,183
18,726,888
(1,679,141)
13,561,894
(1,747,228)
150,414,098

420,001,066
3,501,094
395,736,595
(2,844,183)
(13,561,894)
(31,349,339)
771,483,339

834,702,805
33,286,624
1,223,063,142
(4,702,271)
(133,697)
(90,463,052)
1,995,753,551

28,472,707
16,257,682
11,216,336
(420,475)
(10,942,032)
44,584,218

39,760,034
10,182,227
49,691,280
(3,101,190)
(328,877)
(3,450,575)
(15,087,976)
77,664,923

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

153,045,203
(2,631,105)
150,414,098

848,602,372
(77,119,033)
771,483,339

2,325,607,950
(329,854,399)
1,995,753,551

67,971,654
(23,387,436)
44,584,218

109,416,472
(31,751,549)
77,664,923

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ยานพาหนะ
บาท

สิ นทรัพย์
ระหว่ างติดตั้ง
และก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

111,498,513
(58,409,135)
53,089,378

1,577,811,893
1,577,811,893

3,436,492,230
(384,494,845)
3,051,997,385

53,089,378 1,577,811,893
19,185,615 1,287,837,940
- (1,698,434,241)
(539,498)
(69,726)
(4,862,209)
(9,329,977)
62,335,792 1,162,353,383

3,051,997,385
1,393,643,365
(10,022,100)
(8,659,167)
(3,450,575)
(158,919,604)
4,264,589,304

115,963,679
(53,627,887)
62,335,792

1,162,353,383
1,162,353,383

4,782,960,713
(518,371,409)
4,264,589,304
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินรวม
เครื่ องมือ
อุปกรณ์ และ
เครื่ องตกแต่ ง
เครื่ องมือ
ติดตั้งและ
การเกษตร อุปกรณ์ สํานักงาน
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

62,335,792 1,162,353,383
12,873,173
554,933,226
- (1,629,005,554)
(4,700,615)
(525,989)
(682,804)
(9,555,289)
60,427,072
87,598,251

4,264,589,304
676,465,895
(6,846,006)
(595,400)
(33,885,040)
303,151
(215,404,938)
4,684,626,966

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุง
ที่ดนิ
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
บาท

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ

150,414,098
40,279,689
48,342,462
(1,175,717)
(883,876)
(3,086,159)
233,890,497

771,483,339
2,098,565
219,007,846
(8,306,256)
(36,048,231)
948,235,263

1,995,753,551
46,390,762
1,331,533,154
(969,674)
(33,202,236)
61,313,616
(140,732,006)
3,260,087,167

44,584,218
6,384,335
14,845,761
(46,330)
(3,095,402)
(13,584,424)
49,088,158

77,664,923
13,506,145
15,276,331
(23,081)
(48,724,931)
(12,398,829)
45,300,558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

240,491,636
(6,601,139)
233,890,497

1,058,908,805
(110,673,542)
948,235,263

3,773,270,451
(33,202,236)
(479,981,048)
3,260,087,167

85,236,934
(36,148,776)
49,088,158

81,085,501
(35,784,943)
45,300,558

115,335,010
(54,907,938)
60,427,072

88,281,055
(682,804)
87,598,251

5,442,609,392
(33,885,040)
(724,097,386)
4,684,626,966
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
18

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สิ นทรัพย์คิดเป็ นราคาตามบัญชีสุทธิจาํ นวน 57.78 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 47.44 ล้านบาท) รวมอยูใ่ นหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจํานวน 35.95 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 26.20 ล้านบาท) ได้ตดั ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วทั้งจํานวนแต่ยงั คงใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์คิดเป็ นราคาตามบัญชี สุทธิ จาํ นวน 1,967.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 2,095.77 ล้านบาท) ได้นาํ ไปวางเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
(หมายเหตุฯ ข้อ 22)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต้นทุนการกูย้ มื จํานวน 20.24 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 35.34 ล้านบาท) เกิดจากเงินกูย้ มื ที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะเพื่อสร้างโรงงานและเครื่ องจักรใหม่ และได้บนั ทึกเป็ นต้นทุนของ
สิ นทรัพย์รวมอยูใ่ นรายการซื้อสิ นทรัพย์ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.78 - 5.90 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 5.90 - 6.75)
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมได้เกิดการด้อยค่าจํานวน 33.20 ล้านบาท โดยผูบ้ ริ หารได้ให้ผูป้ ระเมินอิสระทําการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวโดยใช้ราคาตลาด ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากทรัพย์สินนั้นเกิดความเสี ยหายจากกระบวนการผลิต ทําให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนลดลงจากราคาตามบัญชี
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
18

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
ยานพาหนะ
บาท
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
บาท

14,704,574
(7,832,971)
6,871,603

9,732,658
(4,330,376)
5,402,282

8,636,860
(3,679,269)
4,957,591

6,871,603
86,070
(48,838)
(261,256)
6,647,579

5,402,282
(4,702,271)
(133,697)
(566,314)
-

14,737,764
(8,090,185)
6,647,579

-

สิ นทรัพย์ ระหว่าง
ติดตั้งและก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

35,822,015
(30,814,708)
5,007,307

-

68,896,107
(46,657,324)
22,238,783

4,957,591
580,883
(3,101,190)
(178,666)
(781,973)
1,476,645

5,007,307
(539,497)
(69,726)
(957,457)
3,440,627

-

22,238,783
666,953
(8,342,958)
(430,927)
(2,567,000)
11,564,851

2,525,978
(1,049,333)
1,476,645

28,110,913
(24,670,286)
3,440,627

-

45,374,655
(33,809,804)
11,564,851
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
18

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์ สํานักงาน
ยานพาหนะ
บาท
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
อาคาร
บาท

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
บาท

6,647,579
(262,245)
6,385,334

-

1,476,645
4,175,153
(56,814)
(658,908)
4,936,076

14,737,764
(8,352,430)
6,385,334

-

6,000,671
(1,064,595)
4,936,076

สิ นทรัพย์
ระหว่ าง
ติดตั้งและก่ อสร้ าง
บาท

รวม
บาท

3,440,627
2,132,224
(525,989)
(804,111)
4,242,751

69,840
69,840

11,564,851
6,377,217
(525,989)
(56,814)
(1,725,264)
15,634,001

24,534,077
(20,291,326)
4,242,751

69,840
69,840

45,342,352
(29,708,351)
15,634,001

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สิ นทรัพย์คิดเป็ นราคาตามบัญชีสุทธิจาํ นวน 1.48 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : ไม่มี) รวมอยูใ่ นหนี้สินสัญญาเช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนจํานวน 12.83 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 16.84 ล้านบาท) ได้ตดั ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วทั้งจํานวนแต่ยงั คงใช้งานอยู่
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
18

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ค่าเสื่ อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ต้นทุนขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

19

192,647,937
22,757,001
215,404,938

137,058,018
21,861,586
158,919,604

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
1,725,264
1,725,264

2,567,000
2,567,000

งบการเงินรวม
สิ ทธิการใช้
สิ ทธิการใช้
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

รวม
บาท

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โอนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเข้า (ออก)
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

-

-

12,008,156
12,008,156

12,008,156
12,008,156

2,802,540
3,450,575
(1,144,182)
5,108,933

12,567,324
(461,376)
12,105,948

12,008,156
559,168
(12,567,324)
-

12,008,156
3,361,708
3,450,575
(1,605,558)
17,214,881

6,935,790
(1,826,857)
5,108,933

12,567,324
(461,376)
12,105,948

-

19,503,114
(2,288,233)
17,214,881
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
19

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่ อ)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจัดประเภทรายการใหม่ – สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
สิ ทธิการใช้
สิ ทธิการใช้
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

รวม
บาท

5,108,933
3,310,581
(303,151)
(1,828,693)
6,287,670

12,105,948
(629,656)
11,476,292

9,986,625
9,986,625

17,214,881
13,297,206
(303,151)
(2,458,349)
27,750,587

10,582,965
(4,295,295)
6,287,670

12,567,324
(1,091,032)
11,476,292

9,986,625
9,986,625

33,136,914
(5,386,327)
27,750,587
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่ อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การจัดประเภทรายการใหม่ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

สิ ทธิการใช้
สิ ทธิการใช้
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

รวม
บาท

-

-

-

-

535,700
56,814
(88,081)
504,433

-

9,986,625
9,986,625

10,522,325
56,814
(88,081)
10,491,058

1,236,160
(731,727)
504,433

-

9,986,625
9,986,625

11,222,785
(731,727)
10,491,058
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
เกินกว่า 12 เดือน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระเกินกว่า
12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

860,804

265,228

-

-

194,946,086
195,806,890

210,864,354
211,129,582

10,667,628
10,667,628

11,146,337
11,146,337

360,237

85,908

-

-

(804,234)
(443,997)

(9,241,141)
(9,155,233)

-

-

195,362,893

201,974,349

10,667,628

11,146,337

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดในกําไรหรื อขาดทุน
ลดในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

201,974,349
(6,228,066)
(383,390)
195,362,893

211,382,601
(9,200,888)
(207,364)
201,974,349

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
11,146,337
(343,156)
(135,553)
10,667,628

12,145,179
(843,481)
(155,361)
11,146,337
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

ประมาณการ
ผลประโยชน์
ค่ าเสื่ อมราคา
พนักงาน
บาท
บาท

งบการเงินรวม
ค่ าเผื่อ
การปรับมูลค่า
ค่ าเผื่อ การลดมูลค่า
ผลขาดทุน
ยุติธรรม
หนีส้ งสั ยจะสู ญ สิ นค้ าคงเหลือ สะสมทางภาษี เงินลงทุนเผื่อขาย
บาท
บาท
บาท
บาท

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เพิ่ม (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
ลดในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

189,380,790
(13,759,213)
175,621,577

3,165,772
185,471
(134,152)
3,217,091

8,961,341
(227,991)
8,733,350

265,229
595,576
860,805

3,403,586
(468,135)
2,935,451

15,364
(15,364)
(3,813)
(3,813)

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
เพิ่ม (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

203,140,003
(13,759,213)
189,380,790

3,154,061
184,367
(172,656)
3,165,772

9,854,259
(892,918)
8,961,341

48,333
216,896
265,229

4,900,518
(1,496,932)
3,403,586

15,364
15,364

สิ นทรัพย์
ไม่ มีตัวตน
บาท

รวม
บาท

5,937,500 211,129,582
(1,495,071) (15,184,727)
(137,965)
4,442,429 195,806,890
5,937,500
5,937,500

221,097,174
(9,810,300)
(157,292)
211,129,582

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาํ หรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู ้ไม่เกินจํานวนที่เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีน้ นั
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)
ประมาณการ
ผลประโยชน์
ค่ าเสื่ อมราคา
พนักงาน
บาท
บาท

งบการเงินรวม
ค่ าเผื่อ
ค่ าเผื่อ การลดมูลค่า
หนีส้ งสั ยจะสู ญ สิ นค้ าคงเหลือ
บาท
บาท

ค่ าเผื่อ
การด้ อยค่า
ของสิ นทรัพย์
บาท

รายได้
รอตัดบัญชี
บาท

รวม
บาท

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เพิ่ม (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
ลดในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

13,489,405
13,489,405

(3,170,157)
496,224
(245,425)
(2,919,358)

(598,849)
(2,380,498)
(2,979,347)

(85,909)
(274,329)
(360,238)

(6,777,008)
(6,777,008)

(479,257)
469,800
(9,457)

9,155,233
(8,465,811)
(245,425)
443,997

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
ลดในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

13,489,405
13,489,405

(3,013,348)
(106,737)
(50,072)
(3,170,157)

(675,531)
76,682
(598,849)

(85,953)
44
(85,909)

-

(479,257)
(479,257)

9,714,573
(509,268)
(50,072)
9,155,233
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
20

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (ต่อ)

ประมาณการ
ผลประโยชน์
พนักงาน
บาท

21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การปรับ
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ย
มูลค่ ายุติธรรม
จะสู ญ เงินลงทุนเผื่อขาย
บาท
บาท

รวม
บาท

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
เพิ่ม (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
ลดในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

2,223,165
47,510
(131,740)
2,138,935

8,907,808
(375,302)
8,532,506

15,364
(15,364)
(3,813)
(3,813)

11,146,337
(343,156)
(135,553)
10,667,628

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
เพิ่ม (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุน
เพิ่ม (ลด) ในกําไรหรื อขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2,349,719
44,171
(170,725)
2,223,165

9,795,460
(887,652)
8,907,808

15,364
15,364

12,145,179
(843,481)
(155,361)
11,146,337

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ - กิจการอื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้าและบริ การ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้รอรับรู ้จากสํานักงานกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย
รายได้รอตัดบัญชี
เจ้าหนี้ค่าอ้อย
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

174,784,164
479,703
25,931,121
186,672,219

300,961,185
1,079,608
43,879,927
8,046,427
96,098,523

2,269,767
6,172,452
-

1,564,307
136,437,972
6,081,802
-

7,183,701
47,286
1,066,992
15,576,317
189,765,905
847,164
602,354,572

29,090,375
2,396,286
28,440,109
2,270,608
512,263,048

90,615
1,066,992
2,055,394
97,327
11,752,547

180,000
939,751
145,203,832
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
22

เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ส่ วนของหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่นๆ
- หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื หมุนเวียนรวม
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวอื่นๆ - สุ ทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุ ทธิ
หุน้ กู้
เงินกูย้ มื ไม่หมุนเวียนรวม
รวมเงินกู้ยืม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

1,710,253,155

8,344
1,475,176,244

1,003,953,155

1,358,215,988

506,335,246
2,336,082
10,105,057
850,000,000
422,159,900
3,501,189,440

304,304,422
10,566,953
1,790,055,963

251,802
850,000,000
1,854,204,957

1,358,215,988

951,188,467
9,852,559
15,630,342
976,671,368

1,390,186,734
14,069,629
850,000,000
2,254,256,363

777,980
777,980

850,000,000
850,000,000

4,477,860,808

4,044,312,326

1,854,982,937

2,208,215,988

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการทั้งหมดเป็ นสกุลเงินบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวมคํ้าประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มี
ราคาตามบัญชีสุทธิจาํ นวน 1,967.38 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 2,095.77 ล้านบาท) (หมายเหตุฯ ข้อ 18)
ภายใต้เงื่อนไขสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว กลุ่มกิจการต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดที่กาํ หนดไว้ เช่น การดํารงสัดส่ วนการถือหุ ้น
การดํารงสัดส่ วนหนี้สินต่อทุน การดํารงสัดส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ การคงสถานะเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยของบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มกิจการ เป็ นต้น
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินกูย้ มื ระยะสั้นเป็ น ตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงินจํานวน 1,710.25 ล้านบาท
ในงบการเงินรวม และจํานวน 1,003.95 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตั ราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ 2.70 - 4.53 ต่อปี โดยมี
ระยะเวลาครบกําหนดภายใน 11 เดือน (พ.ศ. 2558 : จํานวน 1,475.18 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และจํานวน 1,358.22 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอตั ราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ 3.40 - 5.50 ต่อปี โดยมีระยะเวลาครบกําหนดภายใน 3 - 6 เดือน)
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ มื ที่เกิดขึ้นใหม่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาวที่เกิดจากบริ ษทั ย่อยกูย้ มื เงินจากสถาบันการเงินในประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้
- วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งทําสัญ ญากู้ยืมเงินเพิ่มเติ มจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งด้วยวงเงินจํานวน
300 ล้านบาท เงินกูม้ ีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน เงินกูม้ ีระยะเวลาการชําระคืน
ภายใน 5 ปี โดยให้มีการชําระคืนเงินต้นเป็ นรายปี เป็ นจํานวน 5 งวดๆ ละเท่ าๆกัน งวดละไม่ต่ าํ กว่า 60 ล้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยยังไม่ได้เบิกเงินกูด้ งั กล่าว
-

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งดังกล่าวทําสัญญากูย้ มื เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอีกแห่ งหนึ่ งด้วยวงเงินจํานวน
400 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมที่ค้ าํ ประกันโดยบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มกิ จการ เงินกูม้ ีอตั ราดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี โดยชําระ
ดอกเบี้ ยทุ กสิ้ น เดื อน เงิน กู้มีระยะเวลาการชําระคื นภายใน 3 ปี โดยให้มีการชําระคื นเงิ นต้น ทุ ก 6 เดื อน งวดละไม่ ต่ าํ กว่า
67 ล้านบาท โดยเริ่ มจ่ายงวดแรกวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560 และให้ชาํ ระที่ เหลื อทั้งหมดในปี สุ ดท้าย ณ วันที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื คงเหลือจํานวน 400 ล้านบาท

-

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ่ งทําสัญญากูย้ มื เงินเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งด้วยวงเงินจํานวน
5.2 ล้านบาท เงินกูม้ ีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี โดยชําระดอกเบี้ยทุกสิ้ นเดือน เงินกูม้ ีระยะเวลาการชําระคืน
ภายใน 7 ปี โดยให้ มี ก ารชํ า ระคื น เงิ น ต้ น เป็ นรายเดื อ นเท่ า ๆกั น โดยเริ่ มจ่ า ยงวดแรกวัน ที่ 31 มี น าคม พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื คงเหลือจํานวน 4.68 ล้านบาท
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
หุ้นกู้
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทหุ ้นกู้ จํานวนเงิน 850 ล้านบาท เป็ นหนี้ สินหมุนเวียน เนื่ องจาก
หุน้ กูด้ งั กล่าวจะครบกําหนดไถ่ถอนภายในปี พ.ศ. 2560

-

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูส้ กุลเงินบาทชนิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน
และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือตราสารหนี้ จาํ นวน 600,000 หน่ วย มีมูลค่าตราไว้จาํ นวน 1,000 บาทต่อหน่วย และมีมูลค่าตราไว้จาํ นวน
1,000 บาท ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี และมีกาํ หนดการจ่ายชําระดอกเบี้ยทุกครึ่ งปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 26 พฤษภาคม
และ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี และหุ ้นกูจ้ ะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยชําระคืนตามมูลค่าที่
ตราไว้ท้ งั สิ้ น 600 ล้านบาท

-

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูส้ กุลเงินบาทชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มี
ผูแ้ ทนผูถ้ ือตราสารหนี้จาํ นวน 250,000 หน่วย มีมูลค่าตราไว้จาํ นวน 1,000 บาทต่อหน่วย ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี
และมีกาํ หนดการจ่ายชําระดอกเบี้ยทุกครึ่ งปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 7 เมษายน และ 7 ตุลาคม ของทุกปี และหุน้ กูจ้ ะครบกําหนดไถ่ถอน
ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยชําระคืนตามมูลค่าที่ตราไว้ท้ งั สิ้ น 250 ล้านบาท

การเคลื่อนไหวของเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ) สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ยอดยกมา
กูย้ มื เพิ่ม
ออกหุน้ กู้
จ่ายคืนเงินกูย้ มื
ยอดคงเหลือ

2,544,491,156
502,238,640
(304,857,542)
2,741,872,254

612,779,565
1,709,277,400
850,000,000
(627,565,809)
2,544,491,156

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
850,000,000
850,000,000

850,000,000
850,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวนเงิน 422.16 ล้านบาท เป็ น
หนี้ สินหมุนเวียนเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี เนื่ องจากไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในเรื่ องการรั กษา
อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุนและอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหนี้ เงินกูย้ ินยอมผ่อนผันการปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาเงินกูน้ ้ นั กลุ่มกิจการจะทําการจัดประเภทเงินกูย้ มื ดังกล่าวเป็ นหนี้สินระยะยาวต่อไป
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
เงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้
- อัตราคงที่
- อัตราลอยตัว
รวม

1,262,188,640
1,479,683,614
2,741,872,254

850,000,000
1,694,491,156
2,544,491,156

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
850,000,000
850,000,000

850,000,000
850,000,000

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากเจ้าหนี้อื่น
หุน้ กู้

7.07
3.18
5.02
2.00
4.69

7.18
4.02
5.37
4.44

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ
3.18
4.69

4.09
4.44

ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวและหุน้ กู้ (ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ) มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ครบกําหนดใน 1 ปี
ครบกําหนดเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ครบกําหนดหลังจาก 5 ปี

1,780,831,229
932,095,890
28,945,135
2,741,872,254

304,304,422
1,989,735,412
250,451,322
2,544,491,156

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
850,000,000
850,000,000

850,000,000
850,000,000
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
วงเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศรวมทั้งสิ้ นจํานวน
2,575.20 ล้านบาท ซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราตลาด โดยกลุ่มกิจการมีวงเงินตามสัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าวที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ น
จํานวนรวม 693.86 ล้านบาท
หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าซื้อ - สุ ทธิ
ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าซื้อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อรอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท

2 - 5 ปี
บาท

รวม
บาท

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท

2 - 5 ปี
บาท

รวม
บาท

11,314,708
(1,209,651)
10,105,057

16,560,342
(929,999)
15,630,343

27,875,050
(2,139,650)
25,735,400

273,580
(21,778)
251,802

808,200
(30,220)
777,980

1,081,780
(51,998)
1,029,782

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท

2 - 5 ปี
บาท

รวม
บาท

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท

2 - 5 ปี
บาท

รวม
บาท

11,793,706
(1,226,753)
10,566,953

15,143,496
(1,073,867)
14,069,629

26,937,202
(2,300,620)
24,636,582

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ ืมระยะสั้นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่ องจากระยะเวลาครบกําหนดที่ส้ ัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและอื่นๆที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี ส่ วนเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ ้นกูท้ ี่มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ มีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่ องจากอัตราดอกเบี้ ย
ปั จจุบนั ของเงินกูย้ มื ที่มีกาํ หนดระยะเวลาชําระคืนใกล้เคียงกับเงินกูย้ มื ของกลุ่มกิจการ มีอตั ราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ระบุ
ตามสัญญา ซึ่งมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
23

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

ภาษีขายที่ยงั ไม่ถึงกําหนด
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
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งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

3,653,597
10,543,173
1,553,470
15,750,240

2,663,436
5,677,004
8,340,440

13,136,694
11,761,887
2,009,470
26,908,051

1,647,993
4,479,817
6,127,810

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

9,343,087

6,645,665

3,423,149

2,991,329

23,237,045
32,580,132

26,147,625
32,793,290

7,930,227
11,353,376

8,978,121
11,969,450

4,086,703

3,369,970

1,351,782

1,165,554

งบแสดงฐานะการเงิน
ส่ วนของหมุนเวียน
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่ วนของไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - สุ ทธิ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ยอดยกมาต้นปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือสิ้ นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

32,793,290
2,640,985
1,445,718
(2,401,975)

30,837,042
2,102,173
1,267,797
(300,080)

11,969,450
829,582
522,200
(1,309,150)

11,748,599
708,918
456,636
(91,080)

(1,897,886)
32,580,132

(1,113,642)
32,793,290

(658,706)
11,353,376

(853,623)
11,969,450
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกตามช่วงอายุของพนักงาน

ร้อยละ 3.48
ร้อยละ 3.47
ร้อยละ 0 - 14

ร้อยละ 4.08
ร้อยละ 4.23
ร้อยละ 0 - 20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ร้อยละ 3.48
ร้อยละ 3.47
ร้อยละ 0 - 14

ร้อยละ 4.08
ร้อยละ 4.23
ร้อยละ 0 - 20

งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทกี่ าํ หนดไว้
การเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 4.0

ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.0 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.2 ลดลง ร้อยละ 3.8 ลดลง ร้อยละ 4.0
ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 4.0 ลดลง ร้อยละ 4.3 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.3 เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 4.6

ลดลง ร้อยละ 4.0 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.0 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ ทกี่ าํ หนดไว้
การเปลีย่ นแปลงในข้ อสมมติ

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียน

การเพิม่ ขึน้ ของข้ อสมมติ

การลดลงของข้ อสมมติ
พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2558

ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5

ลดลง ร้อยละ 4.1

ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5

ร้อยละ 0.5 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 ลดลง ร้อยละ 3.8 ลดลง ร้อยละ 3.9
ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 3.8 ลดลง ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1 เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 4.4

ลดลง ร้อยละ 3.9 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.1

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ ีเดียวกับการคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่
รับรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้
คํานวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปี ก่อน
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
24

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
กลุ่มกิจการมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กาํ หนดไว้ โดยความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญมีดงั ต่อไปนี้
การเปลี่ยนแปลงในอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของพันธบัตร
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของพันธบัตรรัฐบาล ที่ลดลงจะทําให้หนี้สินของโครงการเพิ่มสู งขึ้น
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 15 ปี (พ.ศ. 2558 : 24 ปี )
กลุ่มกิจการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมาจ่ายผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่กาํ หนดไว้ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น:

น้ อยกว่ า 1 ปี
ล้ านบาท

รวม
ล้ านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2559

10.19

5.40

39.21

54.80

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2558

7.36

8.39

39.52

55.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระหว่ าง 1-5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
ล้ านบาท
ล้ านบาท

รวม
ล้ านบาท

น้ อยกว่ า 1 ปี
ล้ านบาท
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งบการเงินรวม
ระหว่ าง 1-5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
ล้ านบาท
ล้ านบาท

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2559

3.66

1.09

15.31

20.06

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ - พ.ศ. 2558

3.20

2.51

14.78

20.49

เงินปันผลจ่ าย
เมื่ อ วัน ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจําปี พ.ศ. 2559 ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลสํ าหรั บ
ผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุน้ ละ 0.22 บาท จํานวน 676,750,000 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 148,885,000 บาท โดยบริ ษทั
ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจําปี พ.ศ.2558 ผู ้ถื อ หุ ้ น มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสํ า หรั บ
ผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2557 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท จํานวน 676,750,000 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 135,350,000 บาท โดยบริ ษทั
ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
26

สํ ารองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 1 มกราคม
จัดสรรระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

25,669,147
14,011,720
39,680,867

25,669,147
14,011,720
39,680,867

18,096,416
7,572,731
25,669,147

9,439,650
16,229,497
25,669,147

ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิหลังจากหักส่ วน
ของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าสํารองนี้ จะมี มูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สํารองนี้ ไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปั นผลได้
27

รายได้ จากการขาย
ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานแห่งชาติได้ประกาศเปลี่ยนวิธีการคํานวณปริ มาณพลังงานไฟฟ้า
และการชําระเงินค่าซื้ อขายไฟฟ้ าจากเชื้ อเพลิงชี วมวล จากแบบวิธี “Adder” เป็ นวิธี “Feed-in Tariff” (FiT) โดยให้มีผลย้อนหลัง
นับตั้งแต่ วนั ที่ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ มีมติ เมื่ อวัน ที่ 11 มี นาคม พ.ศ. 2559 โดยบริ ษทั บุ รีรัมย์พลังงาน จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้ทาํ ข้อตกลงเพื่อแก้ไขสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) แล้วเสร็ จ เมื่อวันที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2559 และรับรู ้รายได้ส่วนเพิ่มเป็ นจํานวนเงิน 32.53 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชีสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

28

รายได้ อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้รับจ้างบริ การอื่น
กลับรายการค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายได้เงินชดเชยจากลูกค้าเนื่องจาก
การผิดสัญญาขายนํ้าตาล
รายได้เงินชดเชยค่าสิ นไหมทดแทน
อื่นๆ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

47,224,855
153,510
3,116,872
353,630
-

24,707,039
153,510
433,368
5,890,816
6,764,172

179,199,606
79,150,173
353,630
-

163,170,588
96,059,620
111,623,380
5,890,816
502,489

1,635,219
35,029,985
7,711,118
95,225,189

14,039,115
11,093,892
63,081,912

495,253
259,198,662

612,965
377,859,858
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
29

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการที่รวมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าบํารุ งและซ่อมแซม
ค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่ารักษาเสถียรภาพ ค่าธรรมเนียมวิจยั
และเงินนําส่ งกองทุนอ้อยและนํ้าตาลทราย
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

2,715,056,622
217,807,610
181,434,150
141,412,240
383,000,227

2,363,393,405
160,525,162
183,671,854
149,787,857
386,056,935

1,942,733
1,757,670
694,087
95,372,021

227,534
2,567,000
912,491
93,515,214

363,015,778
33,885,040

319,575,472
-

385,900
-

-

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั สําหรับกําไรทางภาษี
สําหรับปี
รวมภาษีเงินได้ งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
รวมภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

22,853,966
22,853,966

44,021,599
44,021,599

10,808,833
10,808,833

18,462,221
18,462,221

6,433,499
6,433,499

9,680,145
9,680,145

498,516
498,516

843,481
843,481

29,287,465

53,701,744

11,307,349

19,305,702

68

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
30

ภาษีเงินได้ (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับกําไรก่ อนหักค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ของกลุ่มกิ จการมี ยอดจํานวนเงินที่ แตกต่างจากการคํานวณกําไร
ทางบัญชีคูณกับภาษีของประเทศที่บริ ษทั ใหญ่ต้ งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20)
ผลกระทบ:
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

31

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

142,608,352

326,048,908

53,731,966

191,701,675

28,521,671

65,209,781

10,746,393

38,340,335

(78,120,200)
78,885,994
29,287,465

(33,040,005)
21,531,968
53,701,744

(937,368)
1,498,324
11,307,349

(23,120,135)
4,085,502
19,305,702

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ในระหว่างปี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
ระหว่างปี (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

113,082,955

271,964,585

42,424,617

172,395,973

676,750,000
0.17

676,750,000
0.40

676,750,000
0.06

676,750,000
0.25

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ที่นาํ เสนอรายงาน
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
32

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ ง บริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่ มีสิทธิ
ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิ จ ารณาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน กับ บริ ษ ัท แต่ ล ะรายการ บริ ษ ัท คํานึ ง ถึ ง เนื้ อ หาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั ทุนบุรีรัมย์ จํากัด ซึ่ งถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 50 (พ.ศ. 2558 :
ร้อยละ 50)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก)

รายการค้ ากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

รายการค้ ากับบริษัทย่ อย
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รายการค้ากับกิจการที่เกีย่ วข้ องกันอื่น ๆ
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้อื่น
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

-

-

178,615,304
116,543,780
2,284,327

96,059,620
162,834,530
111,623,380
1,136,412

2,282,717,363
240,000
3,635,692
10,611,572
120,370

2,068,353,688
240,000
11,588,989
54,423,628
-

-

-

ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งได้เข้าซื้ อที่ดินจากกรรมการเป็ นจํานวน 0.81 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการชําระเงินและโอน
สิ นทรัพย์เรี ยบร้อยแล้ว

70

บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
32

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ข)

ยอดค้ างชําระที่เกิดจากการซื้อและขายสิ นค้ าและบริการ

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

12,734,049
12,734,049

7,529,658
7,529,658

5,249,872
5,249,872

25,190,755
25,190,755

2,076,507

2,569,733

-

-

3,456,974
3,456,974

-

26,869,329
26,869,329

127,633,060
127,633,060

479,703
479,703

1,079,608
1,079,608

2,269,767
2,269,767

136,437,972
136,437,972

8,030,865
8,030,865

39,407,410
39,407,410

84,700
103,242
187,942

84,700
1,035,051
1,119,751

ลูกหนี้ชาวไร่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
32

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ค)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
- ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
95,000,000
2,652,863,752
2,747,863,752

74,000,000
3,317,568,630
3,391,568,630

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย อยูร่ ะหว่างอัตราร้อยละ 5.78 - 5.90 ต่อปี
(พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 5.90 - 6.75 ต่อปี )
ง)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ ลูกหนีช้ าวไร่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
- ส่ วนของเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

999,860
999,860

2,000,000
999,860
2,999,860

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 อัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่ลูกหนี้ ชาวไร่ อยูร่ ะหว่างอัตราร้อยละ 7.02 - 7.15
ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 7.15 - 7.25 ต่อปี )
จ)

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

48,437,080
771,740
49,208,820

22,272,080
325,750
22,597,830

49,850,052
881,979
50,732,031

23,007,552
417,888
23,425,440

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารรวมเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและผลตอบแทนอื่น
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
32

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการต่อไปนี้เป็ นรายการที่มีสาระสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ฉ)

สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งในกลุ่มกิจการทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าผ่านบริ ษทั ค้าผลผลิตนํ้าตาล จํากัด ซึ่ งเป็ น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีมูลค่าตามสัญญาเป็ นจํานวน 20.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (พ.ศ. 2558 : 2.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

33

มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นทางการเงิน
ราคาตามบัญชีของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ระยะสั้นอื่น
และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดที่ส้ นั
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่ายุติธรรมมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับราคาตามบัญชีเนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มีสาระสําคัญ
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหุน้ กูใ้ นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี้
ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
850,000,000

หุน้ กู้

850,000,000

มูลค่ ายุติธรรม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
853,393,097

850,359,565

มูลค่ายุติธรรมของหุน้ กูค้ าํ นวณโดยใช้ราคาเสนอขายสุ ดท้ายที่อา้ งอิงจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน ซึ่งจัดเป็ นข้อมูลระดับ 2 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม
34

สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับบัตรส่ งเสริ มการลงทุน จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยได้รับสิ ทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ ม
การลงทุน พ.ศ. 2520 โดยสิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับกําไรสําหรับปี ที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม โดยมีกาํ หนด 8 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ตามรายละเอียด ดังนี้
บัตรส่ งเสริม
เลขที่

มาตราที่ได้ รับสิ ทธิประโยชน์

ลงวันที่

ประเภทกิจการที่ส่งเสริม

2003(1)/2554
1006(1)/2558
59-0604-1-00-1-0

25,26,28,31,34,35
25,26,28,31,34,35
25,26,28,31,34,35

17 ส.ค. 2554
5 ม.ค. 2558
4 พ.ค. 2559

ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1
ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1
ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลประเภท 7.1

วันที่เริ่มมีรายได้ วันหมดอายุ
11 พ.ค.2555
7 เม.ย. 2558
31 ธ.ค.2559

11 พ.ค.2563
7 เม.ย. 2566
31 ธ.ค.2567

นอกจากนี้ ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 2003(1)/2554, 1006(1)/2558 และ 59-0604-1-00-1-0 บริ ษทั ย่อยได้สิทธิ ในการลดหย่อนภาษีเงิน
ได้ในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ กําหนด 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หมดอายุ
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
35

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
(ก)

ภาระผูกพันที่เป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุน
รายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับภาระผูกพันที่เป็ นข้อผูกมัด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ไม่รับรู ้ในงบการเงินมีดงั นี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(ข)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

19,123,833
2,614,760
21,738,593

2,614,760
2,614,760

235,415,834
12,076,452
247,492,286

12,076,452
12,076,452

ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาขายสิ นค้ าที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับ สัญ ญาขายที่ ยงั ไม่ ได้ส่งมอบจํานวน 63,944
เมตริ กตัน ที่ช่วงราคา 15,862 - 20,911 บาทต่อเมตริ กตัน และยังไม่ได้กาํ หนดราคา 61,630 เมตริ กตัน โดยอ้างอิงราคาจาก
ราคานํ้าตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ ก หมายเลข 11 หรื อราคานํ้าตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 ตามงวดที่มีการส่ ง
มอบ (พ.ศ. 2558 : บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบจํานวน 3,506 เมตริ กตัน ที่ช่วง
ราคา 13,561 - 15,088 บาทต่อเมตริ กตัน)

(ค)

ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาซื้อขายไฟฟ้า
จากหมายเหตุฯ ข้อ 27 ดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั บุรีรัมย์พลังงาน จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อเปลี่ยนวิธีการคํานวณปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าและการชําระเงินค่าซื้ อขายไฟฟ้าเป็ นวิธี
“Feed-in Tariff” (FiT) สัญญาซื้ อขายไฟฟ้าเดิมมีอายุสัญญาเป็ นระยะเวลา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ
สามารถต่ อสัญ ญาออกไปได้อี กครั้ งละ 5 ปี การแก้ไขสัญ ญาซื้ อขายไฟฟ้ าดังกล่าวมี ผลทําให้อายุสัญญาคงเหลื อ 12 ปี
5 เดือน โดยการคํานวณด้วยวิธี FiT ซึ่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559
บริ ษ ทั บุ รีรัม ย์เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ท าํ สัญ ญาซื้ อ ขายไฟฟ้ ากับ การไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภาค (กฟภ.)
เป็ นระยะเวลา 20 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าบริ ษทั ย่อยและกฟภ.
ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการซื้อขายไฟฟ้าตามระบุในสัญญา
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บริษัท นํ้าตาลบุรีรัมย์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
35

ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้ (ต่อ)
(ง)

หนังสื อคํา้ ประกันจากธนาคาร
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั ย่อยมี ห นี้ สิ น ที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการที่ บริ ษ ทั ย่อยได้ให้ส ถาบัน การเงิ น ในประเทศ
ออกหนังสื อสัญญาคํ้าประกันแก่การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 4.6 ล้านบาท
(พ.ศ. 2558 : 4.6 ล้านบาท)
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2559 กลุ่ ม บริ ษัท ไม่ มี ห นี้ สิ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการที่ ก ลุ่ ม บริ ษัท ได้ ใ ห้ ส ถาบั น การเงิ น
ในประเทศแห่ งหนึ่ งออกหนังสื อสัญ ญาคํ้าประกัน แก่ สถาบัน การเงิน ในประเทศอี กแห่ งหนึ่ ง เพื่ อคํ้าประกัน ภาระหนี้
ประเภทสิ นเชื่อ (พ.ศ. 2558 : 50 ล้านบาท)

36

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้มีมติอนุ มตั ิเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นของ
กิจการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ดังต่อไปนี้
-

อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกิจการ จากทุนจดทะเบียนจํานวน 676,750,000 บาท เป็ น 812,100,000 บาท โดยการออก
หุ ้นสามัญจํานวน 135,350,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 135,350,000 บาท เพื่อรองรับสําหรับ
การจ่ายหุน้ ปั นผล

-

อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี พ.ศ. 2559 ในรู ปของเงินสดและหุ ้นปั นผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ ้น โดยแบ่งจ่ายเงินปั นผล
ดังนี้
ก) จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 13,535,000 บาท และ
ข) จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผลในอัตรา 5 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล 0.20 บาทต่อหุน้ รวมเป็ น
หุน้ สามัญที่ออกใหม่จาํ นวน 135,350,000 หุน้
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